Att vara flera ledare i barnkör
Att leda barnkör är ett viktigt och utmanande arbete. Det ska alltid finnas minst två
vuxna i en barngrupp. Men bara för att ni är två är det inte alltid enkelt. Här kommer
förslag på sådant som kan underlätta samarbetet.
Inför start av samarbete eller termin
•
•
•
•

•
•
•
•

Hur tar ni emot barnen vid övningarna, vem gör vad?
Vilka ordningsfrågor gäller kring t ex toalettbesök, talutrymme för barnen och
placering i rummet?
Hur hjälper ni barnen att hitta fokus?
Hur kommunicerar ni med varandra kring situationer som uppstår under
övningen? Är det okej att dela ut order? I hur hög grad kan den som är bisittare
kommentera det musikaliska arbetet?
Hur använder ni bådas kompetens?
Vem är kontaktperson gentemot föräldrar?
Vem ansvarar för t ex lokalbokning, not- och fikainköp, möblering och städning?
Diskutera frågorna under rubriken Under övning och bestäm vem som gör vad.

Vid terminsstart, att kommunicera till barnen
•
•

Berätta vad ni har bestämt om placering och handuppräckning och eventuellt
andra regler i rummet.
Säg vem de ska vända sig till om något händer under övningen eller om de vill
prata med någon efter.

Under terminens gång
•
•
•

Inventera särskilda behov hos barnen och gör upp en plan. Reflektera över hur ni
når fram till olika barn.
Gå igenom tidtabellen inför varje övning, har ni mycket att göra eller mycket luft?
Byt iakttagelser, gärna efter varje övning, t ex kring
– om vissa barn blir uttråkade
– om någon inte hänger med
– om några barn behöver säras på
– särskilda situationer som uppstod

Under övningen
•
•
•
•
•

Sitt hos den som behöver lugnas ner
Flytta på eller bryt kontakt mellan personer när det behövs
Gå ut med någon om det behövs
Hjälp den som blir ledsen/behöver gå på toa/slår sig
Hjälp till med fokus, stärk koncentrationen

Speciellt för er som är två musiker
Det finns flera modeller när två musiker delar på körledarskapet. Det viktigaste är att ni
är överens i förväg. Tänk på följande
– Delat musikaliskt ansvar eller en huvudansvarig
– Repertoaransvar
– Ackompanjemang
– Teoriundervisning
– Administrativt ansvar
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